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کرمانشاه پس از یکسال دوباره لرزید

مصرف زیاد آب کشاورزی چه تبعاتی برای محیط زیست ایران دارد؟

خطر 70 هزار چاه غیرمجاز در کمین دریاچه ارومیه
وجود 70 هزار چاه غیرمجاز از جمله چالش های مهم احیای دریاچه ارومیه 
است که هر چند گام های مهمی برای کاستن از دامنه آن برداشته شده 
است، اما همچنان خطر اصلی برای آینده حیات این پهنه آب محسوب 

می شود.
در سال های ترآبی و در روزگاری که آذربایجان به »انبار برف« ایران معروف بود 
و ارتفاع برف در کوه ها و بلندی های این خطه سر به آسمان می سایید، صدور مجوز 
حفر چاه کشاورزی از شاخص های توسعه این بخش به شمار می آمد و مسئوالن 
نهادهای ذی ربط از افزایش تعداد چاه ها در ارائه گزارش عملکرد به خود می بالیدند.

به گزارش ایرنا، حتی وقتی اقلیم دچار دگرگونی و روزهای ناخوشی آسمان از 
حدود 2 دهه قبل به تدریج آغاز شد، باز هم کسی فکر نمی کرد کوه های برفی 
آذربایجان که از اوایل آبان سفید پوش می شدند، روزی در آذر ماه نیز نشانی از 
سپیدی نداشته باشند و بروز این وضعیت سفره های غنی زیرزمینی این خطه را 
در مدت کوتاهی خالی کند. اینگونه بود که ورق برگشت و رودخانه »آجی چای« 
)تلخه رود( که حدود 20 سال قبل، خروجی سالیانه آن به 1.2 میلیارد مترمکعب 
می رسید و حتی در اوج گرمای تابستان، بچه های حاشیه غرب و شمال غرب تبریز 
برای آب تنی خود را به آن می زدند، از رمق افتاد و جاری شدن مایع حیات در آن 
منوط به بارش باران های سیل آسا و ذوب شدن برف در بلندی های »بزقوش« و 
»دند« شد. و اینگونه بود که از اوایل دهه 1380 زمزمه هایی مبنی بر خطر کاهش 
وسعت دریاچه ارومیه و نمایان شدن سر و کله تپه های نمکی داخل آب در جاهای 
کم عمق به گوش رسید. وقتی استفاده بی رویه از رودخانه های دائمی و فصلی برای 
توسعه باغات و کشت های آب بر جوابگو نشد، این بار نوبت سفره های زیرزمینی 
تشکیل شده در طول میلیون ها سال بود تا آبشان در مدتی بیش از یک دهه، به بهانه 
توسعه کشاورزی و کشت سیب پایه سرخ به عنوان محل هزینه درآمدهای نفتی 
120 دالری، به یغما رود. بروز این وضعیت در نهایت به کاهش 30 تا 50 درصدی 
منابع آب زیرزمینی در دشت های آذربایجان شرقی و به تبع آن دیگر دشت حوضه 

آبریز دریاچه ارومیه در استان های کردستان و آذربایجان غربی شد. هم اکنون 70 
هزار چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان شرقی، 
کردستان و آذربایجان غربی وجود دارد که 30 هزار فقره از آنها در آذربایجان شرقی 

است.
مسدود کردن بیش از هفت هزار حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان شرقی 
اقدامات  مجموع  با  گفت:  آذربایجان شرقی  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
انجام شده، از برداشت 54 میلیون متر مکعب آب غیر مجاز از حقابه دریاپه ارومیه 
جلوگیری شده است. یوسف غفارزاده با اعالم اینکه تا زمان حاضر هفت هزار و 228 
فقره چاه غیرمجاز در استان مسدود و برای 2 هزار فقره چاه، کنتور هوشمند نصب 
شده است، اضافه کرد: در کنار راه اندازی گروه های گشت و نظارت برای کنترل 
وضعیت دشت ها و چاه های استان، درصدد جذب مشارکت مردمی برای اجرای طرح 
تعادل بخشی هستیم. وی افزود: 334 استخر غیرمجاز هم که در کنار رودخانه های 
منتهی به دریاچه ارومیه جهت ذخیره آب غیر مجاز ایجاد شده بودند، پر و ارتباط 
آن ها با رودخانه ها مسدود شد. غفارزاده از جمع آوری 360 موتور پمپ که به وسیله 
آن ها آب رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه به صورت غیرمجاز برداشت می شد، 
خبر داد و گفت: با مجموع اقدامات انجام شده، از برداشت 54 میلیون متر مکعب آب 
غیر مجاز از حقابه دریاپه ارومیه جلوگیری شده است. وی با اشاره به مسیرگشایی و 
الیروبی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه، یادآوری کرد: الیروبی رودخانه های 
آجی چای، مهرانه رود و قلعه چای به طول 136 کیلومتر انجام شده است. غفارزاده 
با تاکید بر لزوم ایجاد معیشت جایگزین برای روستائیان حاشیه دریاچه ارومیه، 
گفت: در دراز مدت با قوه قهریه نمی توان از برداشت غیر مجاز آب پیشگیری کرد، 
زیرا معیشت افراد به برداشت آب از چاه های غیرمجاز و رودخانه ها وابسته است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: باید در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه مصرف آب مدیریت شود و همزمان معیشت جایگزین در منطقه به غیر از 

کشاورزی جا بیفتد تا روند احیای دریاچه ارومیه سرعت بگیرد.
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آشفته بازارتحویل خودروها 
به مشتریان
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22 درصد کودکان و نوجوانان ایرانی 
اختالالت رفتاری دارند

 فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان:

آمریکا غلط می کند که ملت ایران را تهدید کند
حضرت آیت اهلل خامنه ای:

رسول  حضرت  هدایت  و  رحمت  پیامبر  میالد  سالروز  خجسته  در 
اکرم)ص( و حضرت امام صادق)ع(، صبح امروز مسئولین نظام، میهمانان 
شرکت کننده در سی ودومین کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای کشورهای 
اسالمی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقالب اسالمی 

دیدار کردند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، تنها راه سعادت 

و رستگاری بشریت را تبعیت از دین اسالم و نور قرآن دانستند و با اشاره 
به گسترش روزافزون بیداری اسالمی و روحیه مقاومت در میان ملتهای 
مسلمان و دستپاچگی امریکا و متحدانش از این پدیده مبارک، گفتند: 
انقالب اسالمی به عنوان یک الگو، به برکت چهل سال مقاومت و ایستادگی 
ملت ایران اکنون به شجره طیبه و تناوری تبدیل شده است که تهدیدها 
و حرکات خباثت آمیز امریکا و رژیم صهیونیستی همچون گذشته تأثیری 

نخواهد داشت و قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
ایشان در ابتدای سخنان خود با تبریک سالروز میالد نبی رحمت حضرت 
محمد)ص( و حضرت امام صادق)ع(، پیامبر اسالم را خورشید فروزانی 
خواندند که خداوند متعال آن را در دوران جهل و فریب جاهلیت، به بشریت 
اعطاء کرد و آن حضرت با دین آسمانی اسالم و کتاب نورانی قرآن، زمینه 

فالح و رستگاری بشریت را فراهم کرد.

صدامدیگریدرعراقمیآید؟
به دلیل ناکامی دولت های عراق
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دخالت بازارساز وتالش برای حفظ نرخفیلمی که فقط علی حاتمی می توانست بسازد
بازار ارز برای دالالن جذاب نیست»آخرین پیامبر«
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استان  در  زمین  لرزش  سالگرد  از  روزی  چند  تنها 
شب  که  می گذرد  ذهاب  پل  سر  ویژه  به  و  کرمانشاه 

گذشته، زلزله بار دیگر استان های غربی ایران را لرزاند.
این زلزله در مناطقی از غرب ایران از جمله کردستان 
و همچنین در بیشتر شهرهای استان ایالم و همچنین 
تبریز، ارومیه، اصفهان، اهواز، ساوه و رشت نیز احساس 
شده است. گفته می شود این زلزله در خارج از مرزهای 
ایران و کشورهای عراق و اقلیم کردستان عراق )استان های 
بغداد، سلیمانیه، کرکوک، صالح الدین، االنبار، دیالی، ذیقار، 
کربال و نجف( و کویت نیز احساس شده و به ویژه با توجه 
به این که عراق روی کمربند زلزله نیست و دهه هاست که 
در بغداد، پایتخت این کشور زلزله ای رخ نداده، موجب 

وحشت مردم شده است.
مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگی این زلزله را 6.4 
ریشتر و  محل وقوع آن را استان کرمانشاه - حوالی سر 
پل ذهاب در عمق 7 کیلومتری زمین اعالم کرده است. 
شاهین فتحی، معاون عملیات امداد و نجات سازمان هالل 

احمر نیز در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که ساعت ٢٠:٠٧ 
دقیقه وقوع زلزله ای 6.4 ریشتری در عمق 5 کیلومتری به 
سازمان هالل احمر اعالم شد، اظهار کرد: تیم های ارزیاب 
هالل احمر به مناطق زلزله زده اعزام شده اند. او اعالم کرد 
این زمین لرزه در 27 کیلومتری گیالنغرب، 32 کیلومتری 
سر پل ذهاب و 33 کیلومتری قصر شیرین رخ داده است.
وی اعالم کرده است که 6 تیم ارزیاب به کانون زمین 
لرزه اعزام شده اند. سلیمی یادآور شد: زلزله در مناطقی 
از زلزله سال گذشته  افتاده که به تازگی و پس  اتفاق 
امیدواری کرد که به همین  ابراز  بازسازی شده اند. وی 

دلیل خسارات چندانی را شاهد نباشیم.
گفتنی است پس از این زلزله، چند پس لرزه دیگر نیز 

شهرهای استان کرمانشاه را لرزانده است.
بازوند، استاندار کرمانشاه ساعتی پس از وقوع زلزله، 
از حضور فرمانداران و گروه های کنترل در منطقه سخن 
گفت و با اعالم این که مصدومین حادثه به بیمارستان 
منتقل شده اند، گفت که فعال تلفات جانی از زلزله گزارش 

نشده است.
گفته می شود علی رغم گزارش برخی خسارات اولیه 
همچون ریختن دیوار برخی خانه ها، به دلیل رخ دادن 
زلزله در ساعات ابتدایی شب، احتمال خسارت های جانی 
کم است. با این حال مردم شهرهای استان کرمانشاه بعد 
از وقوع زلزله به خیابان ها ریختند. دیشب پس از وقوع 
زلزله، برخی خطوط ارتباطی و همراه مناطق غرب استان 
کرمانشاه هم مختل شد. گزارش هایی از قطعی برق در 
برخی شهرهای غرب کرمانشاه همچون سر پل ذهاب و 

قصر شیرین اعالم شده است.
بارش باران و برف در روزهای گذشته و برودت هوا در 
مناطق زلزله زده از چالش های مردم در مواجهه با زلزله 
شب گذشته هستند. در عین حال مسئوالن درباره تکان 
خوردن دودکش ها و اتصاالت وسایل گرمایشی بر اثر زلزله 
و لزوم بررسی آن ها برای جلوگیری از حوادثی همچون 

آتش سوزی و گاز گرفتگی هشدار داده اند.


